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Módulo 6 – A Interdependência das Economias Atuais  

 

Comércio Internacional/Externo: Todas as transações efetuadas entre um país e os restantes países, isto é, entre 

unidades residentes e unidades não residentes no país.  

Razões que justificam a existência de comércio internacional: 

  Diferentes caraterísticas geográficas: Clima e Relevo diferentes nos diversos países. 

 Diferenças Mundiais na distribuição dos Recursos. 

 Diferentes graus de especialização dos países: Formação da população ativa e Inovação Tecnológica que influenciam 

fortemente o tipo de produções.  

Diferença entre Comércio Interno e Comércio Internacional/Externo: O comércio é a atividade de troca que 

permite o escoamento dos bens. Esta atividade pode ser realizada entre agentes nacionais ou outros agentes de vários 

países. Quando é realizada dentro de território nacional por agentes residentes nesse país, designa-se Comércio Interno. 

Quando a atividade de troca é efetuada entre agentes nacionais e agentes do Resto do Mundo, denomina-se Comércio 

Externo. 

Vantagens do Comércio Internacional: 

 Obter maior nível de bem-estar para os cidadãos; 

 Acesso a um grande número de bens e serviços; 

 Especialização da Produção. 

Vantagem Comparativa: Um país uma vantagem comparativa na produção de um determinado bem se o produzir com um 

custo relativo mais baixo do que no outro país. 

CUSTO DE PRODUÇÃO DE LIVROS E BATATAS (horas de trabalho) 

 País A País B 

Horas necessárias para fabricar 100 livros 10 12 

Horas necessárias para produzir uma tonelada de batatas 50 80 

RESOLUÇÃO 

Livros Batatas 

País A 

10:50 = 0,2 

País A 

50:10 = 5 

País B 

12:80 = 0,15 

País B 

80:12 = 6,67 
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Registo das Transações 

 

 

 

Balança de Pagamentos: 

Documento onde se registam todas 

as transações efetuadas pelas 

unidades residentes num país com o 

Resto do Mundo, no período de um 

ano.  

 

Balança Corrente  

Balança de Mercadorias ou Comercial: Registo das importações e exportações de mercadorias. As importações 

implicam uma saída de divisa do território nacional (registo a débito), as exportações implicam uma entrada de divisa (registo 

a crédito). 

Balança de Serviços: Importações e exportações de serviços: serviços de transporte, viagens e turismo, 

comunicações, prémios de seguros. As importações implicam uma saída de divisa do território nacional (registo a débito), as 

exportações implicam uma entrada de divisa (registo a crédito). 

 

 

•Valor positivo 

•Registo a crédito  

•Exportações  
Entrada de moeda 

 

•Valor negativo 

•Registada a débito  

•Importações 
Saída de moeda 

Balança 
Corrente 

Balança de 
Capital 

Balança 
Financeira 
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Balança de Rendimentos: Fluxos de entrada ou saída relativa a rendimentos do trabalho (remunerações de 

trabalhadores que estejam por exemplo em França à menos de um ano) e de investimentos realizados (direto ou de carteira). 

As importações implicam uma saída de divisa do território nacional (registo a débito), as exportações implicam uma entrada 

de divisa (registo a crédito). 

Balança de Transferências Correntes: Transferências públicas ou de imigrantes/emigrantes. As importações 

implicam uma saída de divisa do território nacional (registo a débito), as exportações implicam uma entrada de divisa (registo 

a crédito). 

Saldo da Balança = Crédito – Débito 

Tipos de Saldo: 

 Défice: Valor dos créditos inferior ao valor dos débitos. O país utiliza divisas ou contrai empréstimos para pagar a 

totalidade das importações. 

 Superavit: Valor dos créditos superior aos débitos. Permite o pagamento da totalidade das importações e a 

obtenção de divisas. 

 Saldo Nulo: Valor dos créditos igual ao valor dos débitos. Situação de equilíbrio. O país não obtém nem utiliza 

divisas. 

Balança de Mercadorias Portuguesa: Nas últimas décadas apresenta um saldo negativo com valor absoluto crescente. 

Exportações pouco competitivas e demasiadas importações em volume e em valor. A crise económica e financeira é o fator de 

agravamento da situação deficitária. A Espanha, a Alemanha e a França são os nossos principais clientes (50% exportações) e 

o mesmo acontece com as importações, o que os torna, também os nossos principais fornecedores. Isto relativamente ao 

comércio Intra-comunitário. No que diz respeito ao comércio Extra-comunitário a Angola e os EUA têm sido os nossos 

principais clientes, enquanto o Brasil é o principal fornecedor.  

Taxa de Cobertura: Permite-nos saber a percentagem de importações que foram pagas ou cobertas pelas exportações. 

 

Taxa de Cobertura = 
                     

                      
   100 

Valores da Taxa 

 Superior a 100%: As exportações pagam a totalidade das importações e o país ainda consegue acumular divisas. 

Reflete um saldo supervitário da Balança de Mercadorias.  

 Inferior a 100%: As exportações pagam apenas parte das importações. O país utiliza divisas ou recorre a 

empréstimos. Reflete um saldo deficitário da Balança de Mercadorias. 
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 Igual a 100%: As exportações pagam a totalidade das importações. O país não utiliza nem obtém divisas. 

Equivalente a um saldo nulo da Balança de Mercadorias.  

Estrutura das Importações e das Exportações: Indicador para a análise do Comércio Externo. Permite obter 

informações acerca do grau de competitividade das Exportações, grau de especialização da Economia e acerca de tipos de 

produtos: com alta tecnologia e grande especialização ou com baixa tecnologia e baixa especialização.  

Balança de Serviços Portuguesa: Inclui viagens, turismo, serviços de transporte entre outros. Esta é a Balança 

responsável pelo saldo positivo. 

Balança de Rendimentos Portuguesa: Regista fluxos de rendimentos de trabalho. Tem saldo negativo e de valor 

absoluto crescente.  

Balança de Transferências Correntes Portuguesa: Regista movimentos relativos a remessas de 

emigrantes/imigrantes, pensões e reformas de migrantes, transferências da EU, responsáveis por um saldo positivo com 

valor absoluto decrescente. 

Balança Corrente Portuguesa: Resulta da soma de cada uma das sub-balanças que a compõem. É o saldo mais importante 

da Balança de Pagamentos; reflete a situação de uma economia perante o exterior e reflete o comportamento anual da 

atividade económica face ao exterior. Apresenta um saldo deficitário de valor absoluto crescente. 

Balança de Capital: Fluxos de capitais entre agentes económicos residentes numa economia e não residentes, durante um 

ano. Apresenta um saldo positivo devido a transferências da EU. Divide-se em: 

 Transferências de Capital: quer sejam de natureza pública ou privada, correspondendo a mudanças de 

propriedade sem contrapartida. Por exemplo transferência da EU para financiamento de infra-estruturas, transferências de 

património pelo regresso de emigrantes e perdão de uma dívida a um País por parte de Portugal.  

 Aquisição/Cedência de Ativos não produzidos não financeiros: aquisição/cedência de patentes, marcas, 

licenças, copyrights ou contratos de transferência de jogadores de futebol.   

Balança Financeira: Fluxos que envolvem mudança de titularidade de ativos ou passivos financeiros entre residentes e não 

residentes e os fluxos de criação/extinção de ativos ou passivos no Resto do Mundo. Apresenta um saldo positivo devido 

sobretudo ao investimento direto do exterior em Portugal. 

Operações da Balança Financeira:  

 Investimento Direto: Crédito – compra/criação de empresas por um investidor não residente; Débito – 

compra/criação de empresas por residentes no exterior. 

 Investimento de Carteira: Compra de produtos financeiros no exterior por residentes e ni País por não 

residentes. 
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Derivados Financeiros: Compra de derivados por não residentes e vice-versa. 

 Outro Investimento: Créditos comerciais, ativos não considerados reserva, obtenção de empréstimos por 

residentes, constituição de depósitos em bancos por não residentes. 

 Ativos de Reserva: Ativos de não residentes na zona € expressos em moedas fora da zona €. 

Fatores de desenvolvimento do comércio Internacional 

 Proteccionismo: Barreira ao comércio Internacional para proteção da Economia Nacional. 

 Comércio Livre: Abolição ou redução das barreiras ao comércio. 

 Progressos nos transportes e nas comunicações 

 Estratégias das empresas transnacionais (ETN) 

 Papel do GATT/OMC 

Transportes Marítimos: Essencial no transporte de mercadorias. As técnicas de transporte utilizadas são cada vez mais 

sofisticadas, permitindo transportar os mais diversos bens. A par do comércio marítimo desenvolveu-se igualmente uma 

densa rede de portos e plataformas portuárias, espalhadas pelas diferentes regiões do globo, permitindo a intensificação 

das trocas. 

Transportes Aéreos: Têm vindo a assumir uma importância crescente, tanto no transporte de passageiros como no de 

mercadorias. Isto devido aos progressos técnicos. Política de céu aberto. 

Transporte Rodoviário: permite transportar as mais variadas mercadorias num espaço de tempo cada vez menor. 

Telecomunicações: Permite, a um preço cada vez menor e em tempo real, ligar as mais diferentes partes do mundo. 

Empresas Transnacionais (ETN): Organizam-se de acordo com a concorrência mundial e a liberdade de movimentar os 

recursos, deslocalizando toda a produção ou partes da cadeia de produção para os países onde lhes for mais favorável. Esta 

estratégia exige a abertura dos mercados e a desregulamentação de vários setores, pois de outra forma seria incompatível 

com as suas estratégias. 

Crise de 1929: O comércio Internacional não se desenvolveu entre a 1ª e a 2ª Guerra Mundial. A produção industrial 

diminuiu e o desemprego alastrou, houve rutura dos pagamentos internacionais. Os países fecharam-se. No final da 2ª Guerra 

Mundial começou a haver liberdade de comércio e redução das barreiras. Deu-se a criação de um código de boa conduta para 

o comércio externo (GATT). 

OMC – Organização Mundial do Comércio: Responsabilidade compartilhada. Acordos subscritos por todos os membros 

na organização. Pretendia o crescimento do comércio mundial, aumento das exportações, acordos de liberalização do 

comércio e redução de direitos aduaneiros, com tudo isto um sistema mais justo e mais sustentável. 
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Regionalização das Trocas comerciais: Celebração de acordos de comércio entre países de uma mesma região. Criação 

de organizações regionais de comércio. Países vizinhos acordam entre si: Eliminação de Barreiras Comerciais e facilitar 

fluxos. 

Finais de anos 50 e 70: CECA, CEE, EFTA, ASEAN. 

Finais de anos 80 3 90: MERCOSUL, UAM, PACTO ANDINO 

Integração Económica: Dois ou mais países procedem à abolição das barreiras comerciais entre si: Unificam mercados, ou 

seja, existe um só mercado com maior dimensão e diferentes caraterísticas. Existem diferentes formas de integração 

Económica: 

 Zona de Comércio Livre: Abolição dos direitos aduaneiros e das restrições quantitativas à livre circulação de 

produtos. Cada País continua a própria política comercial relativamente a países terceiros (NAFTA e EFTA). 

 União Aduaneira: Abolição dos direitos aduaneiros e das restrições quantitativas à livre circulação de produtos. 

Política comercial comum em relação a países terceiros (CEE (fase inicial) ECCAS).  

 Mercado Comum: Abolição dos direitos aduaneiros e das restrições quantitativas à livre circulação de produtos, 

pessoas e capitais. Adoção de políticas comuns harmonizar os espaços económicos e sociais (MCCA e CARICOM e CEE).   

 União Económica: Abolição dos direitos aduaneiros e das restrições quantitativas à livre circulação total de bens, 

serviços, pessoas e capitais. Políticas económicas e sociais comuns. (EU – Tratado de Maastricht). 

Processo de construção da EU: A Europa saída de duas grandes guerras tinha ficado em ruínas e o seu aparelho 

produtivo destruído, era necessário reunir todos os esforços para a sua reconstrução. O grande passo foi dado com a 

formação da CECA que provou que os países antes beligerantes eram capazes de se unir e gerir em conjunto dois bens 

fundamentais ao crescimento económico – o carvão e o aço.  

Objetivos da CEE:  

 Criação de uma união aduaneira; 

 Construção de um mercado comum; 

 Adoção de políticas comuns; 

 Instituição de um Banco Europeu de Investimentos.  

Fundadores da CEE: Itália, França, Alemanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. 

Ato Único Europeu: Abolição de todas as barreiras físicas, técnicas e fiscais. 
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Objetivos do Ato Único Europeu:  

Reforço da Coesão Económica e Social,  

Reforço da Cooperação Monetária  

Reforço das Instituições Comunitárias – Criação do Conselho Europeu 

Tratado de Maastricht: Os critérios de Convergência Nominal, que incluem a estabilidade de preços, nível de inflação 

abaixo, estabilidade das taxas de câmbio e solidez das finanças públicas.  

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


